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 ...پرستاری و مامایی زنجان...../ مرکزدانشکده

 ................................ماماییگروه آموزشی: ..

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مشاوره مامایی در ای حرفه اخالق عنوان واحد درسی:

دانشکده/ مرکز آموزشی 

  درمانی:

 پرستاری و مامایی زنجان

 اجباری دروس نوع واحد درسی: 
مشاوره در  رشته تحصیلی:

 مامایی

تعداد 

 واحد

 نظری:

1 
 کارشناسی ارشد  مطقع تحصیلی: کارورزی:  کارآموزی: عملی:

تعداد 

        ساعت
 کارورزی: کارآموزی: عملی: نظری 

ترم 

 تحصیلی
 سایر کارورز کارآموز

 کد درس:

50 

 - - - 1 نداردپیشنیاز:  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اعظم ملکینام و نام خانوادگی:
بهداشت مادر  رشته تحصیلی:

 و کودک

 استادیاررتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

 51930452190شماره تماس:
پست 

 malekia@zums.ac.irالکترونیک:

و  دانشکده پرستاری -انتهای بلوار مهدوی -شهرک کارمندان -زنجان  محل کار:

 دپارتمان مامایی -مامایی زنجان

  نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:تاریخ تدوین طرح  نحوه برگزاری دوره:
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 درس:

  ترکیبی مجازی حضوری
 تاریخ 

شماره جلسات بازنگری 

 شده:

    تاریخ تدوین

10/11/97 

نیسمال 

-98 اول

97 

 

 اهداف آموزشی

  :هدف کلی

 مامایی مشاوره در ای حرفه اخالق اصول و مبانی با آشنایی 

 

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

 و مشاوره مامایی ای حرفه های مسئولیت و اخالق شناخت 

  و مددجو با برخورد در ای حرفه اخالق اصول کاربرد اهمیتشناخت 

 بر حسب موضوع ای حرفه ارتباطات

 

 :حیطه شناختی 

 را مقایسه کند مختلف القی از دیدگاه فلسفی و مذاهباخ های تئوری و مبانی 

 را شرح دهد اصول اخالق  و کدهای اخالقی در حرفه مشاوره 

 را شرح دهد ای حرفه های خطا منافع، تعارض 

 را توضیح دهد پذیر اسیب گروههای در اخالق 

 را مقایسه کند مختلفقط بر اساس قوانین و مقررات کشورهای اخالق حرفه ای و مسائل حقوقی در مشاوره س 

 قوانین اساس بر اسپرم بانک و تخمک اهدای عضو، اهدای ای، اجاره رحم ناهنجار، جنین مشاوره در حقوقی مسائل و ای حرفه اخالق 

 کشورهای مختلف را مقایسه کند مقررات و

  سنین ز ازداواج ، مسائل مربوط به ،  حقوق باروری و جنسی، قبل اهتک حرمتاصول اخالق حرفه ای، مسائل حقوق و فقهی مربوط به

 ، خشونت، تجاوز به عنف، معاینه پرده بکارت، بیماریهای مقاربتی و نحوه برخورد با آن را توضیح دهدباروری

  
 :حیطه عاطفی 

 وجه و مشارکت فعال در مباحث نظری که در بخش مطرح می شودت 
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. 

 شرکت در پانل دانشجویی و جلسات پرسش و پاسخ 
 شتن تجربیات حرفه ای در زمینه موضوعات هر جلسهبه اشتراک گذا 

 روش های تدریس:

ایفای                                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                                                                                                                                             پرسش و پاسخ                                                                          سخنرانی

شبیه سازی شده                                بیمار                                                                                    کارگاه                                                                                                                 نمایش عملی                                    نقش

              Bedside teaching                                  

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 وسایل داخل بخش

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 یادگیری) بعد تدریس(:تکالیف 

 کتب مرتبط با موضوع  تدریس مطالعه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 پاسخ به سواالت  –پرسش و رفع ابهامات -ارائه کنفرانس– کالسحضور در 

 -: مجازها

  محدودیتها:

 اجتناب از خوردن وآشامیدن -سایلنت بودن موبایل

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیهای ایمنی )دروس عملیتوصیه

 

 :فهرست منابع درسی  

 سادوک و کاپالن روانپزشکی . 
  پزشک و مالحظات اخالقی، مروری بر مبانی اخالق پزشکی نوشته دکتر باقر

 الریجانی

 درسنامه اخالق پزشکی تالیف انجمن جهانی پزشکی 

 مسئولیت پزشکی تالیف عباس محمود 
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 مشاوره در مامایی-نه اخالق حرفه ایمقالت معتبر داخلی و خارجی در زمی 
 

 

 روش ارزیابی:

مشاهده 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

 

چند گزینه 

 ای

 

 جورکردنی
صحیح / 

 غلط

 نمره(:  00بارم بندی نمره ) از 

 د(.، برابر ...... می باش00) نمره قبولی از    

حضور و غیاب 

 درصد 10کالسی: 
 درصد 10 مشارکت کالسی:

-انجام تکالیف عملی و پروژه: 

 درصد 10

 درصد 60امتحان پایان ترم:  -امتحان میان ترم: -درصد 10کوئیز:

 سایر موارد:

 

 

 

 

 

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  ن جلسه عنوا
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کالس  4-2   1

 ارشد

 مختلف مذاهب و فلسفی دیدگاه از اخالق حرفه ای مبانی

 

 دکتر ملکی

کالس  4-2   2

 ارشد

 دکتر ملکی مختلف مذاهب و فلسفی دیدگاه از اخالقی های تئوری

کالس  4-2   3

 ارشد

 دکتر ملکی مشاوره حرفه در اخالقی کدهای و  اخالق اصول

کالس  4-2   4

 ارشد

 دکتر ملکی ای حرفه های خطا منافع، تعارض

کالس  4-2   5

 ارشد

 دکتر ملکی پذیر اسیب گروههای در اخالق

کالس  4-2   6

 ارشد

 و قوانین اساس بر سقط مشاوره در حقوقی مسائل و ای حرفه اخالق

 را مختلف کشورهای مقررات

 دکتر ملکی

کالس  4-2   7

 ارشد

 اجاره رحم ناهنجار، جنین مشاوره در حقوقی سائلم و ای حرفه اخالق

 و قوانین اساس بر اسپرم بانک و تخمک اهدای عضو، اهدای ای،

 مختلف کشورهای مقررات

 دکتر ملکی

کالس  4-2   8

 ارشد

  حرمت، هتک به مربوط فقهی و حقوق مسائل ای، حرفه اخالق اصول

 باروری، سنین به طمربو مسائل ، ازداواج از قبل جنسی، و باروری حقوق

 نحوه و مقاربتی بیماریهای بکارت، پرده معاینه عنف، به تجاوز خشونت،

  آن با برخورد

 دکتر ملکی

 0            تاریخ امتحان پایان ترم:                 تاریخ امتحان میان ترم: 

 


